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Shrnutí 

Čechy stejně jako Američany trápí 

úroveň vzdělání – moře dobrých 

úmyslů, ale jen tu a tam ostrůvky 

vynikajících studentských výsledků na 

veřejných základních a středních 

školách. 

Na úroveň vzdělání mají zásadní vliv 

ředitelé – jejich schopnosti vést  

a motivovat učitele a studenty. To je 

základ, na kterém je třeba stavět jak  

v Česku i Americe, tak jinde ve světě. 

Příkladů, jak vzdělávání úspěšně 

zlepšovat je mnoho. 

Informační technologie umožňuje 

studovat kdekoli a kdykoli. Na všech 

úrovních postupně dominují digitální 

studijní materiály. Do vzdělávání 

zasahuje globalizace. Roste popularita 

„maturity“ International Baccalaureate 

(IB), Advanced Placement (AP) a AP 

Capstone. 

Příprava dětí na budoucnost vyžaduje 

morální a etickou integritu, logické 

myšlení a efektivní komunikaci. 

„Klíčové kompetence“ českých 

rámcových vzdělávacích programů jsou 

skoro stejné jako singapurské. Proč jsou 

ale singapurské děti na špičce 

mezinárodních hodnocení a české děti 

v šedivém průměru? Rozdíl je 

evidentně ve schopnosti prosazovat 

požadované. Více peněz českému 

školství pomůže. Především je ale třeba 

školství na všech úrovních lépe řídit. 

Co nejlepší ředitelé do českých 

škol. Ve střední Evropě je význam 

ředitele podceňován. Většina je 

přesvědčena, že nejdůležitější pro školu 

je učitel. Omyl! Ředitel má zásadní vliv 

na práci učitelů a výsledky studentů. To 

potvrzuje množství výzkumných prací, 

a navíc i selský rozum. 

Ředitel zodpovídá za: (i) vysokou 

náročnost a cíle vzdělání; (ii) vytváření 

optimálního prostředí; (iii) upevňování 

kvality řízení delegováním 

odpovědnosti; (iv) vylepšování kvality 

výuky s důrazem na práci učitelů; a (v) 

řízení lidí, dat a procesů. 

Výzkum a zkušenosti potvrzují, že 

úspěšní ředitelé by měli mít víc 

samostatnosti než ti méně úspěšní. 

Definovat ideální profil ředitele je 

snadné. Přilákat vhodné kandidáty 

vyžaduje změny. Ty mají v rukou 

zřizovatelé. Naše pracovní skupina  

a rodiče by je měli ke změnám přimět. 

Zřizovatelé musí: (i) posuzovat 

kandidáty jako špičkové vedoucí 

pracovníky s odpovídajícím platem  

a pravomocemi; (ii) mít systematickou 

náborovou strategii, jak identifikovat, 

nabírat a udržet si kvalitní ředitele; (iii) 

odstranit překážky bránící kandidátům 

z mimoškolní sféry; a (iv) mít systém 

pro sběr a vyhodnocování údajů  

o vyhledávání, najímání a umísťování 

vedoucích pracovníku ve školství. 

Absolutní nutnost zpětné vazby. 

Českému školství schází účinná zpětná 
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vazba! Výroční zprávy České školní 

inspekce mají minimální vliv. Zpětná 

vazba musí být východiskem a absolutní 

prioritou k nastartování potřebných 

změn na všech úrovních vzdělávání. 

Usilovat o co nejlepší výsledky 

každého studenta. Výzkum potvrzuje 

čtyři zásady pro všechny vzdělávací 

systémy: (i) kvalita systému 

nemůže být vyšší, než je kvalita 

učitelů; (ii) jediný způsob, jak 

zlepšit výsledky studentů, je 

zlepšit výuku; (iii) vysoká 

výkonnost vyžaduje úspěch 

každého studenta; a (iv) každá 

škola potřebuje výborného 

ředitele. S prosazováním těchto zásad 

lze očekávat podstatné a rychlé 

zlepšení. 

Výzkum rovněž potvrzuje, že výsledky 

českých studentů ovlivňuje víc jejich 

přístup ke škole včetně způsobu výuky 

než jejich socioekonomický status.  

U studentů i u učitelů převládá 

skepticismus a nedostatek sebedůvěry. 

Základní a střední školy musí co nejlépe 

přispět k rozvoji nadání všech studentů. 

Výzkum doporučuje talentované 

neoddělovat, ale poskytovat jim služby 

podporující jejich zájmy. Výzkum 

rovněž doporučuje daleko širší pojetí 

nadání, než definice MŠMT. Profesor 

Joseph Renzulli například definuje 

talent třemi okruhy schopností: (i) 

nadprůměrná inteligence; (ii) pracovní 

nasazení; a (iii) kreativita a její vazba na 

lidské činnosti. 

S tímto pojetím talentu by asi 15 % dětí 

prospěly speciální programy, což 

v českých školách představuje 195 000 

dětí, ne pouze odhad 15 000 

mimořádné talentovaných. Talentovaní 

by navíc měli být přirozenými spojenci 

ředitelů a učitelů v prosazovaní vysoké 

studijní náročnosti. Realita je ale tlačí 

do šedého průměru. Jejich talent se 

postupně vytrácí a národ slábne  

a chudne. 

České programy pro podporu 

talentovaných dětí jsou nedostatečné  

a neúčinné. Podpora je nepřímá  

a soustřeďuje se na pořádání 

konferencí, seminářů, výzkum, 

identifikace talentu, nákup školních 

potřeb a síť neúčinných poradenských 

služeb. To je třeba změnit. 

Kam směřuje základní a střední 

vzdělávání? Tu a tam se daří sladit vztah 

učitel-student-technologie, což 

umožnuje rozvíjet potenciál každého 

studenta nebývalým způsobem. Každý 

student spolupracuje se svými učiteli, 

psychology, kariérovými poradci  

a rodiči na optimálním zaměření  

a způsobu studia; má svůj individuální 

studijní plán. To je budoucnost! Jednou 

snad bude mít i každé české dítě svůj 

„realizační tým“ tak jako je to běžné již 

dnes u špičkových sportovců a prozatím 

vzácně na některých školách jinde ve 

světě. 

Cesta k lepšímu základnímu  

a střednímu vzdělání. Na úroveň 

vzdělání mají zásadní vliv ředitelé – 

jejich schopnosti motivovat a vést 

učitele a studenty. To je základ, na 

kterém je třeba stavět. 

Jak přispět k potřebným změnám 

projednáme na našem pracovním 

setkání. 

 



ÚVOD 

“If an unfriendly foreign power had 

attempted to impose on America the 

mediocre educational performance 

that exists today, we might well have 

viewed it as an act of war. As it stands, 

we have allowed this to happen to 

ourselves.” Washington, DC, duben 

1983.1 

Čechy stejně jako Američany trápí 

úroveň vzdělání – moře dobrých 

úmyslů, ale jen tu a tam ostrůvky 

vynikajících studentských výsledků. 

Stejně jako v Americe, dvě témata 

zasluhují mimořádnou pozornost ve 

snaze zlepšit úroveň českých veřejných 

základních a středních škol: 

1. Zajistit, aby ředitelé všech českých 

škol měli odpovídající akademické 

vzdělání, odborné životní 

zkušenosti, vůdčí schopnosti; 

potřebné pravomoci, účinnou 

podporu a k dispozici kvalitní služby 

pro svou činnost. 

 

2. Nastavit a důsledně prosazovat 

vysokou náročnost ve škole  

a doma; motivovat žáky a studenty 

tak, aby usilovali o co nejlepší 

akademické výsledky; zapojit je do 

výuky podle principu "řekni mi a já 

zapomenu, uč mě a já si možná 

vzpomenu, zapojil mě a já 

pochopím". 

Mimořádná pozornost – slova – je ta 

snadná část. Neustále je publikováno 

mnoho proklamací, vizí, strategií, 

                                                      
1 Nation at Risk, duben 1983. Úryvek z úvodu pro 
zprávu o americkém vzdělávání, kterou zadal 
prezident Ronald Reagan poté co se mu nepodařilo 
přesvědčit Kongres zrušit Ministerstvo školství, 

zaručených doporučení atd. ale skutek 

utek. Jak zajistit potřebná zlepšení 

v řízení veřejného školství na všech 

úrovních – národní, regionální, místní a 

individuální – pro co nejlepší výsledky 

studentů a tím i šťastnější a bohatší 

život pro všechny? Té náročné části – 

řízení změn – se zatím vůbec, ale vůbec, 

nedaří. 

Především rodiče se musí starat, aby 

měli pro své děti co nejlepší školy. 

Zaleží na nich! Musí se obracet na 

vedení školy, na zřizovatele, na 

Ministerstvo školství mládeže  

a tělovýchovy (MŠMT), na své poslance 

a senátory. Rodiče si musí vynutit 

potřebnou podporu ode všech, kteří 

mají školství na starosti. Rodiče 

zodpovídají za úroveň místních škol. To 

je princip platný všude ve světě. Čeští 

rodiče to musí pochopit a podle toho i 

jednat. Zatím to pochopila jen menšina. 

Politici budou poslouchat aktivizované 

rodiče a schopné ředitele škol. 

Zlepšování základního a středního 

vzdělání tak bude pravděpodobnější. 

Někde mají štěstí na dobré školy a ty by 

měli být příkladem, jinde potřebují 

postrčit, a jinde potřebují hodně 

pomoct. 

Snažme se, aby inspirace z domova i ze 

zahraničí probudila všechny ty, kteří 

mají na starosti základní a střední školy. 

Je třeba probudit rodiče a pomoct jim 

zajistit co nejlepší vzdělání pro jejich 

děti. 

Rodiče a experti na vzdělání z celého 

světa hledají způsob, jak se vyrovnat se 

https://www.edreform.com/wp-
content/uploads/2013/02/A_Nation_At_Risk_198
3.pdf. 

https://www.edreform.com/wp-content/uploads/2013/02/A_Nation_At_Risk_1983.pdf
https://www.edreform.com/wp-content/uploads/2013/02/A_Nation_At_Risk_1983.pdf
https://www.edreform.com/wp-content/uploads/2013/02/A_Nation_At_Risk_1983.pdf


zrychlujícím se technologickým 

pokrokem; změnami, které vyžadují 

nové přístupy ke vzdělávání. Hory 

veřejně dostupných informaci Google 

snadno vyhledá. Do základního 

vzdělání proniká umělá inteligence. Jak 

využít tyto obrovské zdroje pro lepší 

vzdělávání české mládeže? 

Technologický pokrok mění svět 

závratným tempem 

Vzdělávání bude hrát rozhodující roli v 

tom, jak se lidstvo se závratným 

tempem technologického pokroku 

vyrovná. Vědecké objevy a 

technologické inovace již dnes zásadně 

ovlivňují všechny aspekty našeho života 

– morálku, etiku, kulturu, vědu, 

studium, práci, výrobu, životní 

prostředí, zdraví i volný čas. 

Během příštích 25 let se otevřou další 

zatím netušené možnosti pro rychlejší  

a efektivnější způsoby studia. Studium 

na míru podle schopností a zájmů 

každého studenta postupně již dnes tu a 

tam nahrazuje tradiční školní výuku. 

Výzkum lidského mozku a paměti 

pomáhá pedagogům rozvíjet schopnosti 

všech dětí a pomáhat dospělým s jejich 

celoživotním vzděláváním. Přicházejí 

nové objevy, které usnadňují pochopení 

tématu.2 

Informační technologie postupně 

umožní všem studovat kdekoli a kdykoli 

pod vedením nejlepších učitelů  

a profesorů. Na všech úrovních budou 

dominovat digitální studijní materiály. 

                                                      
2 Personalized Learning Embraced in New Federal 
Career and Technical Education Law, September 4, 
2018. 
3 Špičkové univerzity, dokonce i špičkové střední 
školy nabízejí studium online s „mezinárodní 
maturitou“. British Columbia for High School 
(https://bcforhighschool.gov.bc.ca/en/home/); 

Mnoho tradičních vzdělávacích 

institucí, včetně některých univerzit, 

budou nuceny ukončit svou činnost. 

Globalizace ovlivňuje vzdělávání. Roste 

popularita mezinárodního diplomů 

International Baccalaureate (IB), 

Advanced Placement (AP) a AP 

Capstone. Než jen česká maturita roste 

zájem studentů o maturitní vysvědčení 

uznávané v celém světě.3 Malý český 

krok správným směrem je uznávání 

mezinárodních certifikátů místo 

českých maturitních zkoušek z cizích 

jazyků. Místo otevření se světu ale české 

úřady kladou globalizaci ve vzdělání 

překážky. 

Učitelé se postupně stávají průvodci  

a mentory používající studijní materiály 

online, materiály, které připravují 

super-učitelé, kteří mají mimořádnou 

schopnost učinit výuku inspirativní, 

motivující a zábavnou. K dispozici jsou 

stále kvalitnější nástroje pro 

identifikaci studijních předpokladů  

a sledování průběhu studia každého 

jednotlivého studenta. Tím podstatně 

roste i produktivita práce učitelů, která 

jim mimo jiné umožňuje věnovat 

každému studentovi osobní pozornost  

a poskytovat jim detailní zpětnou 

vazbu.4 

Od memorování k rozvoji myšlení 

na českých školách 

Odborníci na vzdělávání kladou důraz 

na morální a etickou integritu, logické 

Stanford University High School, California 
(https://onlinehighschool.stanford.edu/) a mnoho 
dalších. 
4 The Atlantic: 
https://www.theatlantic.com/education/archive/20
15/03/the-deconstruction-of-the-k-12-
teacher/388631/ 

https://knowledgeworks.org/resources/personalized-learning-federal-career-technical-education-law/?mkt_tok=eyJpIjoiTm1NeU9EZ3pNR1ZqWlRNdyIsInQiOiJaM1B4bUxnNTlxbmlpdVdGRlgrMExTRFRqVkM5UVZpZlZ1cXpaeUZWSWU4TElxNzZqVE5PVUlFOGUzRDE1b205bW5NM1JwcXVMbmhI
https://knowledgeworks.org/resources/personalized-learning-federal-career-technical-education-law/?mkt_tok=eyJpIjoiTm1NeU9EZ3pNR1ZqWlRNdyIsInQiOiJaM1B4bUxnNTlxbmlpdVdGRlgrMExTRFRqVkM5UVZpZlZ1cXpaeUZWSWU4TElxNzZqVE5PVUlFOGUzRDE1b205bW5NM1JwcXVMbmhI
https://bcforhighschool.gov.bc.ca/en/home/)
https://onlinehighschool.stanford.edu/)
https://www.theatlantic.com/education/archive/2015/03/the-deconstruction-of-the-k-12-teacher/388631/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2015/03/the-deconstruction-of-the-k-12-teacher/388631/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2015/03/the-deconstruction-of-the-k-12-teacher/388631/


myšlení a efektivní komunikaci jako 

nejlepší způsob, jak připravit dnešní 

děti na budoucnost. Někteří dokonce 

tvrdí, že rozvoj kreativity je dnes 

přinejmenším tak důležitý jako 

gramotnost.5 

Různě ve světě dochází k velkému 

pokroku ve vzdělávání. Pochopili totiž 

jak potřebné změny prosazovat. Jinde 

sice tuší nebo dokonce vědí jak na to, 

nejsou ale schopni vybřednout 

z minulosti. Často ani daleko víc peněz 

nevede k touženému zlepšení. Naopak, 

někde i s více penězi dál dochází 

k poklesu kvality vzdělávání.6 

Českému školství dlouhodobě schází 

schopné vedení na všech úrovních.  

O potřebě změn se hodně diskutuje  

a píše, ale na školách je dál kladen důraz 

na tradiční frontální výuku  

a memorování.7 Školy na všech 

úrovních uvízly v dobách dávno 

minulých. Převažuje nuda a apatie. 

Učitelé mají jedny z nejnižších platů  

v civilizovaném světě. Pedagogické 

fakulty chrlí absolventy vyškolené na 

minulost. Navíc, mnohé z nich zajímá 

jen lehce dostupný univerzitní diplom 

než poslání učitele. Většina českých 

učitelů již buď je anebo se rychle blíží 

důchodovému věku. Jak mohou učit 

jinak?8 

                                                      
5 Poslechněte si Sir Ken Robinsona o významu 
kreativity ve škole. 
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_sc
hools_kill_creativity 
6 Starší ale stále platné varovaní: 
https://www.economist.com/international/2007/1
0/18/how-to-be-top 
7 2017 Výroční zpráva, Česká školní inspekce. 
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty
/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-
vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf 

Český vzdělávací systém dostává jen 

průměrná hodnocení v mezinárodních 

srovnání, viz. PISA 2015. 9 Nicméně 

na všech úrovních existují skvělé 

školy – zářivé ostrůvky excelence 

potvrzené kvalitou absolventů. 

Místo aby si z nich ostatní braly příklad, 

valí se na ně závist, zpochybňování,  

a kritika těch méně úspěšných. Někteří 

odborníci by ostrůvky excelence 

nejraději zrušili. 

Nešťastní rodiče berou věci do svých 

rukou a zakládají pro své děti soukromé 

školy. Úřady se ale snaží rodičům 

v jejich snahách bránit. Lze 

předpokládat, že výsledky PISA 2018 

posunou české základní a střední 

školství do podprůměru, což by měl být 

pádný důvod k vyhlášení stavu 

národního ohrožení. 

Je nasnadě, že děti se nenaučí myslet  

a diskutovat v prostředí, které je nutí 

hlavně poslouchat. Nenaučí se 

rozhodovat v prostředí, které je nutí 

řídit se schválenými scénáři. Jinde ve 

světě dávno pochopili, že na vzdělaní 

dětí je třeba jít jinak. Přišli nejen s vizí, 

ale i schopností vizi uskutečňovat. 

Singapur je příkladem. 

Singapur má více než 20tiletý náskok.  

V roce 1997 premiér Goh Chok Tong 

představil vizi "Myslící školy, učící se 

národ" 10. Cílem bylo inspirovat 

8 Anatomie učitelského fiaska: Vybírat už můžeme 
jen ze špatných cest, Tomáš Feřtek, 2. září 2018, 
časopis Respekt. 
9 Výzkum PISA 2015 zahrnul více než půl milionu 
studentů ze 77 zemí. PISA není jen o číslech, zahrnuje 
otázky studentům, učitelům, ředitelům, a rodičům. 
Vysledky: 
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/
CZE?lg=en 
10 “Thinking Schools, Learning Nation”: 
http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Sgp-

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://www.economist.com/international/2007/10/18/how-to-be-top
https://www.economist.com/international/2007/10/18/how-to-be-top
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/CZE?lg=en
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/CZE?lg=en
http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Sgp-non-AV-2-PM-Goh-1997-Shaping-Our-Future-Thinking-Schools-Learning-Nation-speech.pdf


singapurskou mládež vnímat vzdělání 

jako celoživotní proces rozvoje 

osobnosti. Během padesáti let  

s důrazem na klíčovou roli vzdělání  

a systematickým uskutečňováním vize 

národní vzdělanosti se Singapur stal 

jednou z nejbohatších zemí světa.  

Z chudinké městské enklávy mnoha 

národností, jazyků a náboženství 

vzniklo jedno z nejvyspělejších 

obchodních, finančních a dopravních 

center na světě. 

Ministerstvo školství Singapuru je 

příkladem nejen v uplatňování moderní 

pedagogiky v praxi, ale i řízení 

vzdělávání. Většina úředníků 

ministerstva jsou učitelé, kteří rotují 

mezi úřadem a školami. Jestliže je 

ministerstvo plné expertů na 

vzdělávání, potom je přece nutné 

experty konfrontovat s realitou a nechat 

je nějaký čas učit. Naopak ze škol 

přicházejí pracovat na ministerstvo 

učitelé ze škol. 

Jaká by asi byla ochota úředníků MŠMT 

a expertů krajských center Národního 

ústavu dalšího vzdělávání odejít na pár 

let učit? 

Singapur má pouze jednu pedagogickou 

školu, která velmi těsně spolupracuje 

s ministerstvem. Vědí, že kvalitní 

učitelé jsou nutnou podmínkou pro 

kvalitní výuku. Personální politika 

ministerstva zaručuje kvalitní výběr  

a přípravu učitelů. 

Ministerstvo školství Singapuru 

definuje dovednosti a kompetence 

                                                      
non-AV-2-PM-Goh-1997-Shaping-Our-Future-
Thinking-Schools-Learning-Nation-speech.pdf 

absolventů základních a středních škol 

takto:11 

Absolventi 
základních škol 

by měli: 

Absolventi 
středních škol by 

měli: 

• být schopni 
logicky myslet  
a sebevědomě 
komunikovat 

• nést osobní 
odpovědnost za 
svůj odborný a 
společenský růst 

• být schopni 
rozlišit dobro od 
zla 

• být čestní  
a poctiví 

• znát své silné  
a slabé stránky 

• věřit ve své 
schopnosti 
přizpůsobit se 
změnám 

• být schopni 
spolupracovat, 
sdílet, a 
pomáhat 
druhým 

• být schopni 
pracovat v týmu, 
motivovat, 
naslouchat  
a chápat druhé 

• být zvídaví 
• být zvídaví  

a tvořiví 

• být hrdí na svou 
práci 

• respektovat 
názory druhých 
a sebevědomě 
komunikovat 

• mít zdravý 
životní styl a 
zájem o kulturu 

• sportovat, 
udržovat se ve 
zdravé kondici, 
věnovat se 
kultuře 

• znát historii  
a milovat svou 
vlast 

• znát historii, 
věřit a pracovat 
ku prospěchu 
nejen svého ale  
i své vlasti 

  

11 Ministry of Education, Singapore: 
https://www.moe.gov.sg/education/education-
system/desired-outcomes-of-education 

http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Sgp-non-AV-2-PM-Goh-1997-Shaping-Our-Future-Thinking-Schools-Learning-Nation-speech.pdf
http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Sgp-non-AV-2-PM-Goh-1997-Shaping-Our-Future-Thinking-Schools-Learning-Nation-speech.pdf
https://www.moe.gov.sg/education/education-system/desired-outcomes-of-education
https://www.moe.gov.sg/education/education-system/desired-outcomes-of-education


Singapur je na špičce tabulek 

mezinárodních hodnocení vzdělaní ve 

světě. I tak tam zdaleka nespí na 

vavřínech a systém dál vylepšují. 

Přiklánějí se k názoru, že „méně je více“. 

omezili obsah požadovaných znalostí  

a dávají studentům více času k rozvoji 

kritického myšlení a volnému času 

vůbec. 

České Rámcové vzdělávací programy 

(RVP) pro základní a střední školy  

z roku 2007, jsou v popisu „klíčových 

kompetencí“ sice podrobnější, ale jinak 

stejné jako singapurské. Proč nejsou 

čeští studenti se svými singapurskými 

vrstevníky na špičkách tabulek 

mezinárodních hodnocení? 

Rozdíl evidentně spočívá ve schopnosti 

řídit a prosazovat požadované 

kompetence tak, aby absolventi 

základních a středních škol byli co 

nejlépe připraveni ke svému dalšímu 

životu, včetně vysokoškolského studia  

a celoživotního vzdělávání. 

MŠMT pracuje na revizi RVP. Vláda se 

zavázala poskytnout na vzdělávání více 

peněz. Více peněz je jistě potřeba. 

Nutnou podmínkou je ale především 

lepší řízení. Aktualizování RVP a více 

peněz zdaleka nestačí! Naopak s více 

penězi, hrozí riziko zabetonování 

současného neuspokojivého stavu.12 

                                                      
12 State Education Trends Academic Performance 
and Spending over the Past 40 Years, J. Coulson, 
March 18, 2014, Number 746, Policy Analysis, CATO 
Institute: 
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pd
f/pa746.pdf 
13 Příklad: “Učiaca sa Slovensko”, Ministerstvo 
školství, vědy, výzkumu a sportu, Bratislava, 
Slovakia, září 2017. Tato zpráva se na 260 stránkách 
věnuje nejrůznějším aspektům slovenského školství, 
sotva ale zmiňuje úlohu ředitele školy: 
https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-
slovensko2017.pdf. 

CO NEJLEPŠÍ ŘEDITELÉ DO 

ČESKÝCH ŠKOL 

Je učitel důležitější než ředitel? 

Ve střední Evropě je význam ředitele 

veřejné školy hrubě podceňován; často 

je o řediteli jen pouhá zmínka v návrzích 

reforem.13 Česká odborná i laická 

veřejnost, a proto i politici, žijí  

v představě, že nejdůležitější pro školu 

je učitel.14 Je voják nejdůležitější pro 

armádu, dělník pro továrnu? Určitě ne! 

Ředitel školy by měl být pro školu stejně 

důležitý jako je velitel pro armádu nebo 

manažer pro továrnu. Bohužel, tak 

tomu ale ani zdaleka není! 

Neexistují žádné fundované studie ani 

akademický výzkum zabývající se 

úlohou ředitelů českých škol. Výjimkou 

je studie McKinsey & Consultants ze 

září 2010 věnovaná českému 

základnímu a střednímu školství. 

Studie věnuje mimo jiné pozornost 

úloze ředitelů škol. MŠMT doporučení 

studie nevzalo ani na vědomí. I tak 

zůstávají doporučení této studie i po 

více než deseti letech nadále aktuální.15 

Mimo jiné studie McKinsey poukazuje 

na to, že ředitelé kvalitních škol 

jinde na světě věnují více než 50 % 

času řízení kvality výuky; starají se, 

aby všichni studenti získali co nejlepší 

14 Příklad: Televizní debata tří bývalých ministrů 
školství z června 2017. Pánové Fiala, Sokol and Liška, 
se shodují, že nejdůležitější pro každou školu je 
učitel. O řediteli skoro ani zmínka. Pan Liška je 
dokonce přesvědčen (!!!), že ministr by měl být 
zodpovědný za motivovaní studentů, 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2159439-
ucitelum-je-treba-vyrazne-pridat-shodli-se-
exministri-sokol-liska-a-fiala. 
15 Klesající výsledky českého základního a středního 
školství: fakta a řešení; Tomas Visek, Branislav 
Klesken, McKinsey & Company, Praha, září 2010. 
https://www.scio.cz/download/Edu_report.pdf 
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vzdělání. Pro zlepšení problémové školy 

musí ředitel často strávit až 80 % svého 

času řízením kvality. Naproti tomu 

ředitelé českých škol věnují řízení 

kvality pouze 20 % času, 50 % věnují 

provozu a administrativě, 20 % 

komunikaci a 10 % sami učí. Hodnocení 

studie McKinsey rok od roku potvrzuje 

Česká školní inspekce ve svých 

výročních zprávách.16 Změny k lepšímu 

ale nenastávají. 

Jinde ve světě je snaha získat co nejlepší 

ředitele jednou z priorit veřejných škol. 

Vedení veřejných školských systémů 

považuje ředitele za nejdůležitější téma. 

Kvalita učitelů je nejvyšší prioritou. 

Kvalita vedení je hned na druhém 

místě, důležitější než všechno ostatní. 

Významem ředitele školy pro výsledky 

studentů se během posledních dvaceti 

let zabývalo množství výzkumných 

prací.17 Všechny jednoznačně potvrdily 

selský rozum – ředitel a vedení školy má 

klíčový význam pro kvalitu výuky. 

Posuzována samostatně, většina 

školních záležitostí má často skoro až 

zanedbatelný vliv na kvalitu výuky. 

Ředitel školy musí být ale schopen 

skloubit a propojit i maličkosti tak, aby 

se mu podařilo vytvořit ideální 

                                                      
16 2016/17 Výroční zpráva, Česká školní inspekce, 
https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty
/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-
vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf 
17 Čerstvý příklad: How Do Principals Influence 
Student Achievement? Elaine M. Allensworth and 
Holly Hart, UChicagoConsorcium on School 
Research, The University of Chicago, March 2018. 
https://consortium.uchicago.edu/publications/how
-do-principals-influence-student-achievement 
18 School Leaders Matter: Measuring the impact of 
effective principals, Gregory F. Branch, Eric A. 
Hanushek, Steven G. Rivkin, Education Next, pp. 62-
69, Winter 2013, Hoover Institution, Stanford 
University 
19 Estimating the Effect of School Leaders on Public 
Sector Productivity: The Case of School Principals; 

prostředí pro výuku. Jedna výzkumná 

studie dokonce odhaduje, že kvalitní 

ředitel může být schopen během pouze 

jednoho školního roku urychlit vzdělání 

studentů o dva až sedm měsíců – 

zatímco špatný ředitel zpomalí vzdělání 

studentů o stejnou dobu.18  19 20 

Poslání ředitele školy 

Ředitel odpovídá za vytváření a řízení 

co možná nejlepšího prostředí pro 

vzdělávání dětí. Na základě mnoha 

výzkumných prací a praktických 

zkušenosti se požadavky na klíčové 

kompetence ředitelů v posledních 

letech ustálily. Ředitel je zodpovědný 

za:21 

1. Utváření a sdílení vize 

studijních úspěchů pro 

všechny studenty založené na 

vysoké náročnosti a cílech vzdělání  

s očekáváním maximálního úsilí ode 

všech. Ředitel sdílí vizi a požadavky 

akademického úspěchu každého 

studenta s učiteli, pomocným 

personálem a samozřejmě s rodiči. 

Ředitel vizi realizuje souborem 

opatření ke zlepšovaní výuky  

a zajištění studijních úspěchů všech 

studentů. 

 

Gregory F. Branch Eric A. Hanushek Steven G. 
Rivkin, Working Paper 17803 
http://www.nber.org/papers/w17803 
National Bureau of Economic Research, 1050 
Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, 
February 2012 
20 Poslechněte si profesora Hanuseka shrnujícího 
svůj výzkum: 
http://hanushek.stanford.edu/opinions/hanushek-
and-peterson-importance-good-principals 
21 The School Principal as Leader: Guiding Schools to 
Better Teaching and Learning. The Wallace 
Foundation, January 2013, 
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-
center/Documents/The-School-Principal-as-
Leader-Guiding-Schools-to-Better-Teaching-and-
Learning-2nd-Ed.pdf 
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2. Vytváření optimálního 

prostředí pro vzdělávání s tím, 

že škola a studium jsou 

středobodem všech denních 

činností. Ředitel klade důraz na 

bezpečnost a pořádek, stejně tak 

jako na soucit, podporu a citlivý 

postoj vůči dětem;22 zároveň vytváří, 

oceňuje a prohlubuje pocity profesní 

kvality a dobře vykonané práce 

učitelů. Ředitel vytváří mezi všemi 

zúčastněnými pocit sounáležitosti, 

osobní zodpovědnosti, úcty ke všem, 

pozitivní, přátelskou a profesionální 

atmosféru, která všem usnadňuje 

řešit problémy místo trapného 

vymlouvání. Ředitel hledá pro školu 

podporu u rodičů, místních 

podnikatelů, a místní a krajské 

samosprávy. Ředitel dobře ví, že 

každý by měl mít zájem o co nejlepší 

školu v místě bydliště. 

 

3. Upevňování kvality řízení 

delegováním odpovědnosti na 

vlivné učitele, studenty, a případně 

další zúčastněné (např. rodiče). 

Ředitel vytváří týmového ducha, 

vede porady o problémech 

vedoucích k lepšímu rozhodování, 

motivuje k vylepšování 

mezilidských vztahů; spoluvytváření 

studijních očekávání pro všechny 

studenty; hledá cesty 

k prohlubování spolupráce mezi 

učiteli při vývoji a ladění učebních 

osnov, učebních postupů  

a hodnocení, řešení problémů, 

výměny zkušenosti a radami 

inspirovanými návštěvami ve 

třídách. 

                                                      
22 Podívejte se na video ukazující špatné a dobré 
příklady chování školního personálu na děti: 
https://www.facebook.com/steve.forsythe.35/video

 

4. Vylepšování kvality výuky  

s důrazem na vysoká očekávání 

práce učitelů, podpora jejich 

profesního rozvoje, hledání postupů 

ověřených výzkumem a skvělými 

příklady, pravidelné diskuse  

o kvalitě výuky v týmech  

a s jednotlivými učiteli. Ředitel se 

seznamuje s tím, co je zapotřebí ke 

zlepšení kvality výuky a studia; 

neohlášen často vstupuje alespoň na 

chvilku do učeben, během každého 

týdne absolvuje 20-60 krátkých 

návštěv, aby ihned následně poskytl 

vyučujícím zpětnou vazbu. Na rozdíl 

od ředitelů základních škol, ředitelé 

středních škol spolupracují tímto 

způsobem s vedoucími učiteli. 

Pomáhají tak méně zkušeným 

kolegům zdokonalovat výuku. To je 

dáno širokým spektrem odborných 

témat, která ředitel střední školy 

není sám schopen zvládnout. 

 

5. Řízení lidí, dat a procesů s cílem 

co nejlépe využít všechny dostupné 

zdroje; ředitel usiluje o co nejlepší 

akademickou úroveň, zadává 

náročné cíle ke zlepšování výuky 

(plánuje); vytváří konsensus mezi 

učiteli a rozděluje jim úkoly tak, aby 

škola plnila zadané cíle (realizuje), 

inspiruje a povzbuzuje studenty  

a učitele k plnění cílů (podporuje), 

překonává kontraproduktivní 

myšlení, jednání, překážky  

a výmluvy některých kolegů a místní 

samosprávy, hledá další zdroje pro 

studenty (obhajuje); pravidelně se 

ujišťuje, že rodiče znají a podporují 

s/1139747856103902/UzpfSTEwMDAwMzA5OTI1N
jg5NzoxNzczMzQxOTk5NDQ1NzU4/ 

https://www.facebook.com/steve.forsythe.35/videos/1139747856103902/UzpfSTEwMDAwMzA5OTI1Njg5NzoxNzczMzQxOTk5NDQ1NzU4/
https://www.facebook.com/steve.forsythe.35/videos/1139747856103902/UzpfSTEwMDAwMzA5OTI1Njg5NzoxNzczMzQxOTk5NDQ1NzU4/
https://www.facebook.com/steve.forsythe.35/videos/1139747856103902/UzpfSTEwMDAwMzA5OTI1Njg5NzoxNzczMzQxOTk5NDQ1NzU4/


cíle vzdělání svých dětí 

(komunikuje); neustále sleduje 

výsledky vzdělávacího procesu 

(monitoruje). 

Výzkum a praktické zkušenosti ze světa 

potvrzují, že úspěšní ředitelé by měli 

mít víc samostatnosti. Naopak, na méně 

úspěšné ředitele je třeba zprvu pozorně 

dohlížet, pomáhat, případně je vyměnit 

za schopnější. Tento model intervencí 

funguje v dobře vedených systémech.  

V Anglii se tomuto přístupu říká 

"intenzita intervence v inverzním 

poměru k úspěchu". 

Definovat ideální profil ředitele školy je 

snadné. Problém je nalézt vhodné 

kandidáty s nadšením, kvalifikací, 

řídicími schopnostmi a zkušenostmi, 

kteří by byli ochotni se vedení školy 

věnovat a své kvality uplatnit. Je třeba 

hodně změnit, aby se začali hlásit 

vhodní kandidáti. 

Zřizovatelé mají ve svých rukou 

nastavení ideálních podmínek pro co 

nejlepší vedení svých škol. Rodiče by je 

měli k potřebným změnám přimět. 

Jak vybírat ředitele škol? 

1. Postavení ředitele musí být 

atraktivní minimálně tak jako 

alternativy, které potenciální 

kandidáti zvažují. Zřizovatelé by 

měli posuzovat kandidáty jako 

špičkové vedoucí pracovníky  

s odbornými znalostmi v oblasti 

výuky, provozu a financí – 

s pravomoci vytvářet pracovní tým 

pro co nejlepší výsledky studentů. 

                                                      
23 Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a 
v územích, realizační období: březen 2016–listopad 
2021, náklady projektu: Kč 200 milionů. 

Mělo by se jednat o celoroční 

úvazek, který je odpovídajícím 

způsobem kompenzován. Sečteno  

a podtrženo: kvalita ředitele má 

hodně společného s tím, jak je 

kompenzován. Pravda, peníze 

nejsou všechno, ale čím horší plat  

a čím více omezení, tím vyšší 

pravděpodobnost, že školu povede 

úředník. 

 

2. Zřizovatelé musí mít 

systematickou náborovou 

strategii, jak identifikovat, nabírat 

a udržet si kvalitní ředitele. Hodně 

se je možno poučit zkušenostmi 

soukromých škol a firemního 

sektoru. I tak většina ředitelů škol 

bude pravděpodobně i nadále 

přijímána na místní úrovni, často 

z okruhu učitelů, kteří na škole učí. 

Některé země mají dobré zkušenosti 

s programy přípravy vedoucích 

pracovníků škol. Národní ústav pro 

další vzdělávání se dlouhodobě 

snaží poskytovat ředitelům 

podporu. Je tato podpora účinná?23 

 

3. Zřizovatelé by měli odstranit 

překážky bránící vstupu 

kandidátů z mimoškolní sféry. 

Tam ve světě, kde se překážky daří 

odstranit se následně daří získat 

kvalitnější ředitele. Současně je 

třeba takovým kandidátům stanovit 

rozsah pravomocí v rozhodování 

zejména v personálních a finančních 

záležitostech, tak jak je to běžné 

u soukromých škol. 

 

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/165-strategicke-rizeni-a-planovani-veskolach-a-v-uzemich
https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/165-strategicke-rizeni-a-planovani-veskolach-a-v-uzemich


4. Zřizovatelé by měli mít systém 

pro sběr a vyhodnocovaní 

údajů pro vyhledávání, 

najímání a umísťování ředitelů 

a dalších vedoucích pracovníků ve 

školství. Systém by měl 

shromažďovat údaje o potenciálních 

a přijatých kandidátech – o jejich 

vzdělaní, jejich zkušenostech,  

schopnostech i dovednostech  

a jejich výsledcích. Systém by měl 

tyto údaje vyhodnocovat a pomáhat 

k identifikaci nejslibnějších 

kandidátů. Zároveň by tento proces 

měl vést k neustálému ověřovaní  

a vyhodnocování úspěšnosti 

přijatých ředitelů. 

 

ABSOLUTNÍ NUTNOST ZPĚTNÉ 

VAZBY  

Kvalitní informace a zpětná vazba jsou 

nezbytné pro kvalitní rozhodování ve 

všech sférách lidské činnosti. Českému 

základnímu a střednímu školství 

kvalitní zpětná vazba dlouhodobě 

schází. Výroční zprávy České školní 

inspekce mají na zlepšování kvality 

vzdělávaní minimální vliv. MŠMT 

teprve nedávno schválilo projekt 

v hodnotě Kč 250 milionů, který by měl 

přispět k uvedení solidní zpětné vazby  

v život.24 25 

Všichni potřebují vědět, jak si jejich 

škola vede ve srovnání s ostatními. 

Všichni potřebují robustní zpětnou 

                                                      
24 Systémový projekt „Komplexní systém hodnocení“ 
jako příspěvek k naplňování Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2020; strany 208-
209, Výroční zpráva 2017, Česká školní inspekce. 
Jedná se o projekt zahájený v únoru 2017: Komplexní 
systém hodnocení je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie prostřednictvím Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního 

vazbu – jak interní v každé škole, tak 

externí shromažďující výsledky škol na 

místní, regionální, celostátní  

a mezinárodní úrovni. 

Zpětnou vazbu potřebují: (i) rodiče při 

hledání alternativ pro co nejlepší 

vzdělání svých dětí; (ii) ředitelé, místní 

a krajští zřizovatelé odpovědní za školy 

které řídí; (iii) vysoké školy 

v přijímacím řízení absolventů 

středních škol; (iv) pedagogické fakulty 

pro přípravu budoucích učitelů  

a ředitelů; (v) zaměstnavatelé 

v přijímacím řízení do zaměstnání; (vi) 

národní stratégové při sestavovaní a 

uskutečňování české verze „myslící 

školy, učící se národ“; (vii) hejtmani při 

schvalování krajských rozpočtů; a (vii) 

premiér, vláda a Poslanecká sněmovna 

při schvalování rozpočtu MŠMT. 

Kvalitní vzdělávací systémy závisí stále 

výrazněji na masívních datových 

souborech generovaných během 

školních let studentů. Data pomáhají 

studentům v hledání jejich přirozených 

schopností a způsobů, jak je rozvíjet; 

pomáhají učitelům ladit výuku. 

Výsledky studentů poskytují učitelům 

zpětnou vazbu o tom, kde a jak svou 

práci, svůj výklad učiva vylepšovat. 

Výsledky studentů (výsledky testů, 

domácí úkoly, známky, závěrečná 

hodnocení) jsou v systému ke kterému 

mají všichni zúčastnění přístup, včetně 

rodičů. Zřizovatelům systém umožňuje 

sledovat výsledky jednotlivých škol  

rozpočtu České republiky. Projekt je realizován po 
dobu pěti let, jeho rozpočet je 248,7 mil Kč. 
25 Komplexní analýza dostupnosti stávajících 
datových zdrojů a jejich upotřebitelnost: Vstupní 
analytický dokument popisující disponibilní data v 
dané tematice a navrhující jejich využití v následných 
analýzách, Česká školní inspekce, květen 2018. 



a podle potřeby zasahovat a hledat 

nápravu. 

V roce 2017 zahájila Česká školní 

inspekce komplexní systém hodnocení 

národního vzdělávání.26 Lze jen doufat, 

že systém přispěje k vytvoření tolik 

potřebné zpětné vazby. 

Ředitelé škol se musí spoléhat 

především sami na sebe, měli by sami 

vylepšovat zpětnou vazbu ve své škole. 

S její pomoci zlepšovat nejen svou 

práci, ale i práci učitelů a studentů. 

Informace získávané zpětnou vazbou by 

měly zahrnovat: 

• žáci (druhý stupeň) a studenti 

středních škol hodnotí učitele/školu 

na konci zkouškového období; 

 

• učitel má osobní plán rozvoje jehož 

plnění je základem osobního 

hodnocení vedením školy s cílem, 

jak dál – plat, osobní závazky, 

posilování kvalifikace, kariérní 

postup atd. Vedení školy hodnotí 

učitele na základě plnění osobního 

plánu rozvoje; 

 

• rodiče a učitelé hodnotí vedení 

školy; 

 

• zřizovatel/školská rada hodnotí 

ředitele (výsledky hospodaření) po 

ukončení školního roku; 

 

• zřizovatel předkládá výsledky 

hodnocení na Výroční schůzi, méně 

úspěšní jsou pověřeni pracovat na 

                                                      
26 Systémový projekt „Komplexní systém hodnocení“ 
jako příspěvek k naplňování Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2020; strany 208-
209, Výroční zpráva 2017, Česká školní inspekce. 
Jedná se o projekt zahájený v únoru 2017: Komplexní 

zlepšení, více úspěšní obdrží 

ocenění; 

 

• zřizovatel/školská rada kontroluje 

plnění plánu; 

 

• zřizovatel vyvozuje personální 

důsledky k nápravě či 

pochvale/bonusu za zlepšení; 

 

• zřizovatel předává zkušenosti 

skvělých škol těm méně úspěšným;  

 

• kdo hodnotí a dohlíží na práci 

zřizovatele? Měla by to být Česká 

školní inspekce? 

MŠMT, Česka školní inspekce  

a zřizovatelé by měly každé škole dávat 

jasnou představu, jak si vede ve 

srovnání s ostatními školami. To by 

mělo zahrnovat údaje jako např. poměr 

žadatelů k zapsaným studentům, 

výsledky národních testů, výsledky 

vědeckých soutěží, počet studentů 

zapojených do projektové práce, počet 

studentů na výměnných programech  

v zahraničí, výsledky maturitních 

zkoušek, počet studentů přijatých na 

univerzity doma a v zahraničí a jejich 

studijní obory, výsledky absolventů 

v prvním ročníku univerzitního studia 

apod. 

MŠMT by mělo shromažďovat, 

konsolidovat a vyhodnocovat údaje  

o školách a zpřístupňovat je v online 

souborech veřejnosti. Rodičům by to 

systém hodnocení je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie prostřednictvím Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního 
rozpočtu České republiky. Projekt je realizován po 
dobu pěti let, jeho rozpočet je 248,7 mil Kč. 



pomohlo v rozhodování, do které školy 

své děti poslat. 

Oficiální žebříčky jsou vnímány jako 

kontroverzní, subjektivní, 

nespravedlivé atd. MŠMT by mohlo 

tlumit emoce quasi – žebříčky, 

například zařazení školy ABC do horní 

poloviny v kategorii X, do horních 20 % 

v kategorii Y, atd. 

V každém případě by měl každý vědět, 

jak si vede jeho škola v regionálním  

a celostátním srovnání. Jedná se  

o nezbytný nástroj řízení. Většina lidí 

souhlasí s tím, že příliš mnoho českých 

základních a středních škol je 

zabředlých v průměrnosti  

a sebeuspokojení. Trochu konkurence 

by proto všem jen prospělo i když se to 

mnohým nebude líbit. 

 

USILOVAT O CO NEJLEPŠÍ 

STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

TI zodpovědní za české základní  

a střední vzdělávání, včetně rodičů, by si 

měli prostudovat několik zpráv 

McKinsey & Consultants, včetně té  

z roku 2010 vypracovanou pro Česko  

a stále aktuální. 27 Místo psaní další 

strategie by se tak mohli věnovat řízení 

změn!? 

                                                      
27 Klesající výsledky českého základního a středního 
školství: fakta a řešení; Tomas Visek, Branislav 
Klesken, McKinsey & Company, Praha, září 2010. 
https://www.scio.cz/download/Edu_report.pdf; 
How the best-performing school systems come on 
top, Michael Barber and Mona Mourshed, 
McKinsey& Consultants, 2007: 
https://www.mckinsey.com/industries/social-
sector/our-insights/how-the-worlds-best-
performing-school-systems-come-out-on-top; How 
the world’s most improved school systems keep 
getting better; Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, 
Michael Barber; McKinsey& Consultants; 2010: 

Na základě výzkumu ze všech končin 

světa vyhodnotil McKinsey čtyři 

absolutně nejdůležitější univerzální 

ponaučení pro jakýkoli vzdělávací 

systém, tedy i český: 

• Kvalita vzdělávacího systému 

nemůže být vyšší, než je kvalita 

učitelů; 

 

• Jediný způsob, jak zlepšit 

výsledky studentů, je zlepšit 

výuku; 

 

• Vysoká výkonnost vyžaduje 

úspěch každého studenta;  

 

• Každá škola potřebuje 

výborného ředitele. 

McKinsey prokazuje, že tato čtyři 

ponaučení fungují všude stejně bez 

ohledu na kulturní prostředí. Ukazují 

také, že podstatné zlepšení výsledků 

studentů je možné v krátkém časovém 

období a že uplatňování těchto 

osvědčených postupů má rozhodující 

vliv na podstatné zlepšení škol, ať se 

nacházejí kdekoli. 

Nehledě na podmínky stanovené 

MŠMT a zřizovateli, ředitelé 

zodpovídají za formování vize 

akademického úspěchu pro všechny 

studenty založené na vysoké 

https://www.afn.ca/uploads/files/education2/how
_the_world_most_improved_school_systems_mck
insey,_2010.pdfDrivers of Student Performance: 
Insights from Europe, Etienne Denoël, Emma Dorn, 
Andrew Goodman, Jussi Hiltunen, Marc Krawitz and 
Mona Mourshed; McKinsey&Consultants; 2017: 
https://www.mckinsey.com/industries/social-
sector/our-insights/drivers-of-student-
performance-insights-from-europe; How the world’s 
best-performing school systems come on top 
(Presentation 08 Mona Mourshed.pdf (page 1 of 27), 
https://www.jet.org.za/resources/Presentation%20
08%20Eight%20Mona%20Mourshed.pdf 

https://www.scio.cz/download/Edu_report.pdf
https://www.mckinsey.com/our-people/mona-mourshed
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/how_the_world_most_improved_school_systems_mckinsey,_2010.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/how_the_world_most_improved_school_systems_mckinsey,_2010.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/how_the_world_most_improved_school_systems_mckinsey,_2010.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe
https://www.jet.org.za/resources/Presentation%2008%20Eight%20Mona%20Mourshed.pdf
https://www.jet.org.za/resources/Presentation%2008%20Eight%20Mona%20Mourshed.pdf


akademické náročnosti a cílech. Škola 

vede studenty k formování 

charakterových vlastností – zejména 

poctivosti, sebedůvěře, slušnosti  

a zodpovědnosti za výsledky své práce. 

To je v českých podmínkách velmi 

náročné; u studentů i u učitelů totiž 

převládá skepticismus a nedostatek 

sebedůvěry. 

Ve školách dříme obrovský potenciál, 

který je třeba probudit a co nejlépe 

využít. Rodiče se musí o vhodné 

prostředí zasadit. Nesmí pasivně 

přihlížet. Musí svou školu neustále 

sledovat. Musí se denně zajímat  

o pokroky ve studiu svých dětí. (Co si se 

dnes naučil?) 

Nastavení vysokých 

vzdělanostních očekávání 

Výhody vytváření, udržování a plnění 

vysokých očekávání jsou známy po celá 

desetiletí a vztahují se na velkou část 

lidské činnosti.28 Učitelé, kteří cítí 

plnou zodpovědnost za výsledky svých 

studentů, mají větší šanci se jejich 

úspěchů skutečně dočkat. Stejně tak 

studenti musí být vybaveni zdravou 

sebedůvěrou a cítit osobní 

zodpovědnost za své studium. 

Záleží na řediteli, jak se mu daří 

prosazovat étos vysokých očekávání 

mezi učiteli, pomocným personálem, 

studenty a rodiči. V českém skeptickém 

prostředí je to mimořádné obtížné. 

                                                      
28 Pygmalion Effect in the Classroom, Profesor 
Robert Rosenthal, Harvard University, 1968 a řada 
následujících studií: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_in_the_
Classroom 
29 Drivers of Student Performance: Insights from 
Europe, Etienne Denoël, Emma Dorn, Andrew 

V každém případě musí jít ředitel  

a učitelé příkladem. 

Zkušenosti potvrzují, že většina českých 

žáků a studentů trpí nedostatkem 

sebedůvěry. Typická úvaha 

studenta: „Proč bych se měl snažit  

o stipendium na letní program Center 

for Talented Youth, americké 

univerzity Johns Hopkins? To vypadá 

velmi náročně; na to nemám! A co, byl 

bych jen do počtu, stejně to dostanou 

jen kamarádi pořadatelů!“ Na druhé 

straně, americké děti někdy až 

překypují sebedůvěrou i když třeba vědí 

méně než české. 

Faktory rozhodující o výsledcích 

studentů 

Vysoka očekávání jsou nezbytná pro 

formování pozitivního přístupu 

studentů; sebedůvěru, přesvědčení  

o schopnosti uspět, potěšení  

a přesvědčení o významu osobního 

nasazení ve studiu. Silná motivace vede 

k vynikajícím výsledkům. S použitím 

dat PISA, McKinsey analyzoval klíčové 

faktory rozhodující o úspěšnosti 

evropských studentů: 29 

1. Postoje a přesvědčení 

evropských studentů mají větší 

vliv na jejich studijní výsledky 

než jejich socioekonomický 

status. Kvalitní školy vědí, jak 

studenty motivovat; ředitelé  

a učitelé usilují o dokonalost ve 

všech aspektech vzdělávání 

studentů. Na rozdíl od Evropy,  

Goodman, Jussi Hiltunen, Marc Krawitz and Mona 
Mourshed; McKinsey&Consultants; 2017: 
https://www.mckinsey.com/industries/social-
sector/our-insights/drivers-of-student-
performance-insights-from-europe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_in_the_Classroom
https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_in_the_Classroom
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe
https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/drivers-of-student-performance-insights-from-europe


v mnoha zemích světa má 

rozhodující vliv na školy a studenty 

socioekonomický status. Některým 

českým učitelům (zejména těm, 

kteří si stěžují) by prospěla stáž  

v náročných podmínkách, jako 

například v indickém státě 

Haryana.30 

 

2. Kombinace výuky učitelem  

a projekty studentů má 

v evropských podmínkách 

nejlepší výsledky. Učitel 

vysvětluje a předvádí témata, 

diskutuje o tématech se studenty. 

Výuka je doplněna projektovými 

pracemi studentů, jak určitý 

koncept aplikovat v reálném životě 

(zapoj mě a já to pochopím). Učitel 

musí dát studentům solidní základ 

na kterém mohou potom dál lépe 

sami stavět. Spoléhat více či 

dokonce výhradně na projektovou 

výuku je náročné a riskantní. 

Učitelům se v projektové výuce 

nedaří bez předchozího kvalitního 

proškolení. Kvalitní odborná 

příprava učitelů, kvalitní plány 

výuky a pomoc od zkušených kolegů 

mohou přispět k rozšiřování 

projektové výuky – projektová 

výuka je sílicí trend. 

 

3. Vliv vzdělávací technologie je 

na evropských školách  

                                                      
30 Seema Bansal is forging a path to public education 
reform for 15,000 schools in Haryana, India, with an 
ambitious goal: by 2020, 80% of children should 
have grade-level knowledge. She's looking to meet 
this goal by seeking creative, straightforward reforms 
that will work in every school without additional 
resources. 
https://www.ted.com/talks/seema_bansal_how_to
_fix_a_broken_education_system_without_any_m
ore_money/transcript?language=en 
31 Využívání digitálních technologií v mateřských, 
základních, středních a vyšších odborných školách, 
Česká školní inspekce, září 2017. 

a v domácnostech na samém 

počátku. Největší vliv má zatím 

technologie v rukou učitelů. 

Informační systémy ve školách jsou 

používány především k usnadnění 

administrativy než jako nástroj 

výuky. Česká školní inspekce je 

kritická, pokud jde o využití IT na 

základních a středních školách.31 

Vzdělávací technologie jako nástroj 

výuky má obrovský potenciál pro 

zvyšovaní produktivity práce učitelů. 

Realizace tohoto potenciálu vyžaduje 

především důraz na odbornou přípravu 

učitelů. Kde jsou české pedagogické 

fakulty s přípravou budoucích učitelů 

tento potenciál realizovat? 

Pojetí talentu a nadání 

Základní a střední školy musí co nejlépe 

přispět k rozvoji talentu a nadání všech 

studentů. To je jejich hlavní poslání. 

Pokračují odborné rozpravy, jak by 

mělo být nadání definováno. Někteří 

celkem oprávněně tvrdí, že všechny děti 

jsou svým způsobem talentované a že 

všem škodí talentované oddělovat. 

Důvod nedělat nic? 

Výsledky výzkumných studií několika 

posledních desetiletí doporučují širší 

pojetí nadání.32 33 Potvrzují, že spoléhat 

pouze na kognitivní schopnosti a testy 

nestačí. I proto se ustupuje od 

32 Zajímavý přehled vývoje podpory nadání od dob 
dávné Číny po dnešní dny od profesora Josepha 
Renzulliho: 
https://www2.education.uiowa.edu/belinblank/rese
arch/Wallace/Presentations/Joe-Renzulli.pdf 
33 Poslechněte si přednášky autorů populárních 
teorii rozvoje nadání:  
Joseph Renzulli: 
https://www.youtube.com/watch?v=b8bBIvyA8U0;  
Francoys Gagne: 
https://www.youtube.com/watch?v=dPmf28lAmAY 
Rena F. Subotnik: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iz2IxHC72XM 
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známkování na „talentované“  

a „ostatní“. Přijatelnější pro všechny je 

nabízet služby podle zájmu děti, často  

i bez ohledu na úřední osvědčení 

talentu. 

Jednou z nejpopulárnějších koncepcí 

jsou tři vzájemně propojené okruhy 

schopností podle profesora Josepha 

Renzulliho: (i) nadprůměrná 

inteligence, ale ne nutně mimořádná 

měřena kognitivními schopnostmi  

a testy; (ii) pracovní nasazení k plnění 

úkolů; a (iii) kreativita a její vazba na 

obecné a specifické oblasti lidské 

činnosti. Součinnost těchto tří 

vzájemně se prolínajících schopností 

přenesená na konkrétní téma vytváří 

podmínky pro mimořádnou tvůrčí 

činnost. Definování talentu tímto 

způsobem by asi 15 % dětí velmi 

prospěly speciální programy.34 35 

Tradičně měřená lidská inteligence se 

během života prakticky nemění (i. e., IQ 

test). Mění se pracovní nasazení  

a kreativita. Ty závisí na kontextu  

a okolnostech, které jsou výsledkem 

výchovy, vzdělání, pracovního  

a společenského prostředí. Pracovní 

nasazení a kreativita se často vzájemně 

podporují a doplňují. 

Než něco pevně daného je talent tak 

spíše souborem schopností a návyků  

k řešení problémů. Kvalita schopností  

a návyků se vyvíjí a mění během života 

v závislosti na okolnostech. Učitelé by 

                                                      
34 “What Makes Giftedness? Reexamining  
a Definition”, Professor Joseph S. Renzulli, 
University of Connecticut, National Research Center 
on Gifted and Talented, Connecticut, 1978, 
https://gseuphsdlibrary.files.wordpress.com/2013/
03/what-makes-giftedness.pdf 
35 A Multi Criteria System for the Identification of 
High Achieving and Creative/Productive Giftedness, 
Joseph S. Renzulli, University of Connecticut, Amy 

měli studentům dát co nejvíce 

příležitostí a podporovat je v rozvoji 

kreativity a pracovního nasazení ve 

studiu. To je jeden z jejich 

nejdůležitějších úkolů. 

 

České společenské prostředí – doma  

i ve škole – pomalu vystupuje ze stínu 

komunistické totality, která dusila jak 

pracovní nasazení (my předstíráme, že 

pracujeme, oni předstírají, že nás 

platí), tak kreativitu („to nejde” - to 

epidemie kontraproduktivního 

myšlení). 

Rozvoj talentu a nadání 

Podpora talentovaných studentů 

zůstává kontroverzní a nedůrazná  

v mnoha zemích.36 Má nízkou prioritu 

s tradičním zdůvodněním – talentovaní 

jsou dost inteligentní, aby si pomohli 

sami. Celé knihovny vědeckých studií 

H. Gaesser, Purdue University, 
https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-
model/high_achieving_creative-
productive_giftedness/ 
36 Failing Our Brightest Kids: The Global Challenge 
of Educating High-Ability Students, Chester E. Finn, 
Jr. and Brandon L. Wright, Harvard Education Press, 
Cambridge, Massachusetts, 2015. 
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ale prokazují, že důsledky zanedbávání 

rozvoje talentů škodí všem.37 

Když se přece jen podaří prosadit 

princip podpory talentovaných, objeví 

se další překážky. Jak talentované 

identifikovat? Jak identifikované 

podporovat? Často končí práce s talenty 

pořádáním konferencí a seminářů, 

případně podporou výzkumu a vývoje 

systémů pro testování talentů. Jen 

zlomek zůstává pro přímou praktickou 

podporu. Rodiče proto hledají pro své 

děti nejrůznější mimoškolní aktivity, 

rostou případy domácího vzdělávání 

v rozličných formách. 

České programy pro rozvoj talentu jsou 

nedostatečné a neúčinné. Talentovaní 

na českých školách mají smůlu. 

Zřizovatelé raději podpoří stipendii 

odborná učiliště v naději překonat 

akutní nedostatek technických profesí 

na trhu práce (např. pekař, kominík, 

nástrojař). Podpora talentovaných je 

nepřímá. Soustřeďuje se na podporu 

konferencí a seminářů, školení učitelů, 

výzkumu, identifikace talentu, školní 

potřeby (např. mikroskop pro školní 

laboratoř) a hustou síť neúčinných 

poradenských služeb.38 

Stát se oficiálním českým talentovaným 

žákem nebo studentem vyžaduje 

dlouhou čekací dobu, po níž následuje 

odborné vyšetření nejisté kvality včetně 

řady testů. Certifikát „talentovaný 

student“ opravňuje k vytvoření 

"individuálního vzdělávacího 

programu", který často škola založí do 

příslušného šanonu k nahlédnutí České 

                                                      
37 See “The Knowledge Capital of Nations: Education 
and the Economics of Growth”, Erik Hanusek and 
Ludger Woessmann, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2015. 
38 http://talentovani.cz/ 

školní inspekci. Certifikát a celý proces 

mají minimální praktický význam. 

Podle odhadů České školní inspekce by 

mělo být na základních a středních 

školách asi 15 000 mimořádně 

talentovaných dětí. Méně než 1 000 má 

příslušný certifikát, ale jen zlomek 

z nich dostává přímou smysluplnou 

podporu.39 

Do českých základních a středních škol 

chodí okolo 1.3 milionu dětí. Množství 

vědeckých výzkumů během posledních 

několik desetiletí se shoduje  

a upřednostňuje volnější definici 

nadání. V souladu s ní by měla podpora 

talentů zahrnovat okolo 195 000 (15 %) 

žáků a studentů. Ti by měli být 

přirozenými spojenci ředitelů a učitelů 

v prosazovaní vysokých studijních 

nároků. Realita je ale tlačí do šedého 

průměru. Jejich talent se postupně 

vytrácí a národ tím slábne a chudne. 

Na rozdíl od českého přístupu, 

například v Singapuru se snaží do svých 

škol přilákat i mimořádně talentované 

děti z okolních zemí. Uvědomují si, že 

schopnosti těchto děti pomohou 

inspirovat všechny k lepším výsledkům. 

Singapur dětem hradí školné a rodičům 

často zajistí i pracovní povolení  

a bydlení – příklad pro české prostředí 

zcela nepředstavitelný. 

Vzdělání na míru pro každého 

studenta 

Technologický pokrok přispívá 

zásadním způsobem k rozvoji 

schopností a zájmů všech studentů.40 

39 Vzdělání nadaných, talentovaných a mimořádně 
nadaných dětí a žáků, Česká školní inspekce, říjen 
2016. 
40 Například Fairfax County Public Schools, Virginia, 
https://www.fcps.edu/academics, ale třeba i 

http://talentovani.cz/
https://www.fcps.edu/academics


Především ale tam, kde jsou k tomu 

vhodné podmínky. Vzdělávací 

technologie postupně umožňují 

diferencovaný a individuální způsob 

výuky podle schopností a zájmu 

studentů. Učitelé se musí na tyto 

přelomové změny připravovat; jak ti ve 

školách, tak i ti, kteří se na kariéru 

učitele chystají. Kde jsou české 

pedagogické fakulty? 

Místo aby se učitel zabýval tradičně 

výukou celé třídy, stejně jako u lékaře, 

učitel posoudí potřeby každého 

studenta, vypracuje s ním optimální 

individuální studijní plán, monitoruje 

pokrok, poskytuje podrobnou zpětnou 

vazbu a případně upravuje co je třeba. 

Tu a tam se daří sladit vztah učitel-

student-technologie. To umožnuje 

rozvíjet potenciál každého studenta 

nebývalým způsobem. Učitel se 

každému studentovi stává osobním 

rádcem, mentorem a průvodcem. Co si 

dříve mohli dovolit jen velmi zámožní 

lidé se tak stává dostupným všem 

rodičům a jejich dětem. Výzkumné 

studie potvrzují obrovské výhody 

osobního přístupu. S kvalitním 

individuálním vedením se každý 

student naučí a pochopí mnohem víc  

a mnohem rychleji.41 

Studenti při vytváření svých 

individuálních studijních plánů musí 

spolupracovat se svými učiteli, 

psychology, kariérovými poradci  

a rodiči, hledat a nacházet optimální 

                                                      
Keplerovo gymnázium v Praze, https://gjk.cz/, nebo 
Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou 
https://www.bigyzr.cz/ 
41 The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of 
Group Instruction as Effective as One-to-One 
Tutoring, Benjamin S. Bloom, University of Chicago, 
Education Researcher, 1984 

zaměření a způsob studia. Sladění 

vztahu učitel-student-technologie 

některé školy už využívají s vynikajícími 

výsledky. Jednou snad bude mít i každý 

český student k dispozici svůj 

„realizační tým“ tak jako je to dnes 

běžné u špičkových sportovců. 

Bez ohledu na své zájmy a schopnosti by 

všichni měli mít určité všeobecné 

vzdělání. Individuální studijní plány by 

studentům měly umožnit rozvinout 

talent a zájmy, vybrat si ze široké škály 

předmětů různých stupňů akademické 

náročnosti nabízených buď ve škole 

nebo od externích poskytovatelů online 

nebo ve spolupráci s praktikujícími 

vědci, výzkumníky, podnikateli, umělci 

atd. Apatie a nezájem by z českých škol 

zmizely. Studenti by se do svého 

vzdělání zapojili s plnou vervou  

a připravili by se tak skvěle 

k univerzitnímu studiu a životu vůbec. 

Časem by to vedlo ke šťastnějšímu  

a bohatšímu životu všech. 

Českou Digi Strategii 202042 bude třeba 

zásadním způsobem osvěžit, hledat 

rychle cestu, jak na moderní vzdělávací 

technologie připravit učitele a jak tyto 

technologie uplatnit efektivně ve výuce. 

 

 

 

 

http://web.mit.edu/bosworth/MacData/afs.course/
5/5.95/readings/bloom-two-sigma.pdf 
42 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, 
MŠMT, říjen 2014; 
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dok
umenty/strategie/digistrategie.pdf 
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ZÁVĚR  

Tato zpráva staví svá doporučení na 

řadě klíčových výzkumných prací  

a praktických zkušenostech za 

posledních několik desetiletí. Českému 

základnímu a střednímu školství by 

nejvíce prospělo: 

1. Zajistit, aby ředitelé všech českých 

škol měli odpovídající akademické 

vzdělání, odborné životní 

zkušenosti, vůdčí schopnosti; 

potřebné pravomoci, účinnou 

podporu a k dispozici kvalitní služby 

pro svou činnost. 

 

2. Nastavit a důsledně prosazovat 

vysokou náročnost ve škole a doma, 

motivovat mládež tak, aby usilovala 

o co nejlepší akademické výsledky; 

zapojit studenty podle principu 

"řekni mi a já zapomenu, uč mě a já 

si možná vzpomenu, zapojil mě a já 

pochopím". 

Jak realizovat tyto dvě doporučení 

projednáme na našem setkání. Naše 

pracovní skupina se musí vyvarovat 

osudu slohových cvičení posledních 

dvaceti let. S hodnocením PISA 2018 

hrozí českému školství pád do 

podprůměru – pádný důvod začít se 

konečně činit! 

Doporučení naší pracovní skupiny  

a uskutečňování změn z doporučeních 

vyplývající musí dostat české základní  

a střední školství na cestu trvalého 

zlepšovaní. České děti si to zaslouží. 
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